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  موقف ابن بادیس من االستعمار الفرنسي
  ) 1939 -  1925في الجزائر (

  

  ملخص 
إن المنھج السیاسي عند إبن بادیس لھ خطان مختلفان: خط منكسر   

و متلون و خط مستقیم ثابت، سلك الخ�ط اآلول ف�ي التعام�ل الظ�اھري 
مع اإلستعمار، یشتد و یلین حسب الظ�روف السیاس�یة و الوطنی�ة إزاء 

إلحتالل و عمالئھ المحلیین، و سلك الخط الثاني في إستقامة  و ثب�ات ا
  دائمین، في غرس القیم الدینیة و الوطنیة و الثوریة

ف���ي عق���ول اآلجی���ال عل���ى إخ���تالف أعم���ارھم ومس���تویاتھم الثقافی���ة و 
  اإلجتماعیة.

و من خالل النصوص و اآلدلة التاریخیة و التحالیل الموضوعیة،   
ي معالج�ة مواق�ف ھ��ذا الرج�ل، س�نقف عن��د كثی�ر م��ن الت�ي س�نتتبعھا ف��

المحطات التاریخی�ة و السیاس�یة و الفكری�ة ف�ي مقاومت�ھ لإلس�تعمار أو 
  مھادنتھ لھ.

و لكننا سنقتصر في ھذا المقال على البدایات اآلولى من مناھضتھ   
لإلح��تالل، عل��ى أن نت��ابع الموض��وع ف��ي مق��االت الحق��ة، نظ��را لث��راء 

التحالی���ل العلمی���ة الت���ي سنس���لكھا ف���ي معالج���ة ھ���ذا الم���ادة الخبری���ة و 
عاما، قضاھا المصلح الجزائري ف�ي التعبی�ر  15الموضوع على مدى 

عن رفضھ بجمیع األشكال و األسالیب التي توفرت لدی�ھ لس�یطرة أم�ة 
  أجنبیة على مقدرات البالد الجزائریة وشعبھا.

    
  

  
  إزاء  مواقف المصلح الجزائري "ابن بادیس"    
اإلس��تعمار الغرب��ي ق��د ب��دأت تب��رز ف��ي ع��الم      

السیاس���ة من���ذ ص���دور الع���دد األول م���ن جریدت���ھ " 
م، و ھ����ي مواق����ف نقدی����ة و 1925المنتق����د" س����نة 

معارض��ة لإلس��تعمار األورب��ي ف��ي ال��بالد العربی��ة 
بصورة عامة، كالسیاسة اإلنجلیزیة في شبھ جزی�رة 
الع��ـرب و السیاس��ة الفرنسی��ـة اتج��ـاه ح��رب الری��ف 

ربی����ة وإزاء السیاس����ـة اإلیطالی����ة ف����ي لیبی����ا و المغ
الصھیونیة في فلس�طین، و م�ع اإلس�تعمار الفرنس�ي 
و عمالئ��ھ المحلی��ین ف��ي الجزائ��ـر، و أن الرج��ل ق��د 
س��لك ف��ي تل��ك المقاوم��ة منھج��ـا مزدوج��ا م��ن اج��ل 
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 Résumé  

 Dans cet article est exposée 
l’approche politique d’Ibn Badis vis-à 
-vis du colonialisme français. Il y a 
lieu de relever deux tendances 
différentes: la première consiste à 
traiter le colonialisme avec souplesse 
et diplomatie selon les conditions 
politiques et nationales de l’époque, 
tandis que la deuxième est caractérisée 
par une rigueur et une constance dans 
l’enracinement des valeurs réligieuses, 
nationales et révolutionnaires du 
peuple algérien. 
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م، 1931أشكال مقاومتھ لالستعمار الفرنسي داخ�ـل ال�وطن و خارج�ھ حت�ى مط�الع س�نة 
م��ع مقارن��ة تاریخی��ة سیاس��یة بین��ھ و ب��ین الص��یدلي فرح��ات عب��اس المع��روف ف��ي ع��الم 

  السیاسة الجزائریة بالمرحلیة و التطور.
: المح�ور األول كانت سیاسة ابن بادیس في المقاوم�ة تق�وم عل�ى مح�ورین متناقض�ین  

  على الصعید الخارجي و المحور الثاني على الصعید الداخلي.
و یتمث��ل ف��ي أن اب��ن ب��ادیس إذا أراد أن یوج��ھ خطاب��ھ إل��ى الحكوم��ة  المح��ور األول:  

  الفرنسیة في باریس، یخاطبھا بقیم و مبادئ الثورة الفرنسیة.
طابھ عند مواجھة الس�لطات فیتعلق بالجھة الداخلیة، وفیھ یكون خ المحور الثاني:أما   

الفرنسیة شدید اللھجة، حیث یصف المعمرین و أنصارھم م�ن الجزائ�ریین بالعنص�ریة و 
األنانیة و الجھل و التملق، فھو مثال عن�دما أوقف�ت اإلدارة اإلس�تعماریة جری�دة "المنتق�د" 

    سارع إلى إنشاء صحیفة "الشھاب". 1925تشرین األول (أكتوبر)  31في یوم 
)، و مم�ا ج�اء 1925(تش�رین الث�اني) ن�وفمبر  12ذلك بإحدى عشرة یوم�ا فق�ط (بعد   

ف��ي تعلیق��ھ اإلنتق��ادي للس��لطات الفرنس��یة عق��ب حج��ز ھ��ذه الجری��دة قول��ھ: "...فق��د أوق��ف 
"المنتق��د"، ولك��ن الفك��رة الح��رة الحق��ة الس��لیمة اإلص��الحیة ل��م تق��ف و ل��ن تق��ف، أوق��ف 

  )1ء الحریة و األخوة و المساواة".("المنتقد"، فھا ھو أخوه "الشھاب" في سما
إن ھذا التصریح الذي دبجھ قلم بن ب�ادیس ف�ي الع�دد األول م�ن "الش�ھاب" یعب�ر ع�ن   

التجربة المرة التي خاضھا مع سلطـات االحتالل و عمالئھا المحلی�ین، بع�د أن دخ�ل ف�ي 
ع���المي الص���حافة و السیاس���ة م���ن جھ���ة، وم���ن جھ���ة أخ���رى ی���دل عل���ى بدای���ة الحرك���ة 

الحیة الس��لیمة الت��ي س��یقودھا لم��دة خمس��ة عش��ر عام��ا بع��د الت��اریخ الم��ذكور، مم��ا اإلص��
یجعلنا نصف الرجل باالزدواجیة في الخط�اب تج�اه الحكوم�ة الفرنس�یة بع�د أن تأك�د م�ن 
القبض��ة الحدیدی��ة الت��ي تمس��كت بھ��ا الس��لطات الفرنس��یة تج��اه المس��لمین الجزائ��ریین ی��دل 

  دخولھ في مجال الخطاب االزدواجي.
م نج�د الخط�اب البادیس�ي یتمی�ز بھ�ذه المی�زة الت�ي 1939و من ھذا التاریخ حتى سنة   

تجمع بین النقد و المرونة تجاه اإلدارة اإلستعماریة في الجزائر و الحكومة الفرنسیة ف�ي 
باریس " ھذه ھي جریدتنا الیوم التي سنخدم بھا خی�ر ون�افع لألم�ة الجزائری�ة وحكومتھ�ا 

م��ن األم��ة الجزائری��ة أن تس��مع الق��ول و تتب��ع أحس��نھ م��ن جمی��ع  الفرنس��یة ... رجاؤن��ا
الك�اتبین، ورجاؤن�ا م�ن حكومتن��ا الفرنس�ویة ورجالھ�ا األح��رار أن یتحقق�وا م�ن إخالص��نا 
كجزائریین برھنوا في جمیع المواقف على حس�ن نوای�اھم نح�و أم ال�وطن و إنن�ا ال نری�د 

و مساواة، متحابین ومتعاونین على إال أن نعیش مع جمیع أبناء فرنسا في حریة و أخوة 
  )2ما فیھ سعادة الجمیع، ھذه تصریحاتنا و نحن بھا عاملون...".(

الشك أن القارئ لھذا النص ال یسعھ إال أن یقرر أن سیاسة ابن ب�ادیس كان�ت سیاس�ة   
إدماجیة واض�حة، و ل�ھ الح�ق ف�ي أن یق�رر ذل�ك ألن الرج�ل ھن�ا یعل�ن بلغ�ة ص�ریحة أن 

ریدون أن یعیشوا إال مع فرنسا أم ال�وطن، و س�یكون لن�ا نح�ن أیض�ا ھ�ذا الجزائریین ال ی
التصور ذاتھ و لك�ن ھ�ذا ف�ي حال�ة م�ا إذا نظرن�ا إل�ى ھ�ذا التص�ریح باعتب�اره منع�زال أو 

  منفصال عن سائر النصوص األخرى.
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و لكن الباحث عموما و المؤرخ بصفة خاصة ال یمكنھ أن یكون منصفا إذا أخ�ذ بھ�ذا   
ذي ال یراع�ي الس�ابقات و الالحق�ات م�ن أي موض�وع م�ن الموض�وعات كی�ف المنھج ال�

یكون ذلك اإلعتقاد و التصورات سنرى ذل�ك الش�عار ال�ذي تحمل�ھ جری�دة "المنتق�د" الت�ي 
أوقفت بسبب لھجتھا المعادیة للسیاسة اإلستعماریة المھیمنة في البالد و ھ�و "الح�ق ف�وق 

  كل أحد و الوطن قبل شيء."
اب�ن ب��ادیس اإلزدواج�ي یخل��ق للم��ؤرخ الباح�ث ع��ن الحقیق�ة ش��یئا م��ن  حق�ا أن موق��ف  

التردد و التذبذب وقد یظلم الرجل إذا أخذ أقوالھ على علتھا، و لكنھ قد یعد متحیزا أیض�ا 
إلى حركت�ھ إذا س�لك منھج�ا واح�دا، واقتض�ى البح�ث إیج�اد المب�ررات المس�تمرة لس�المة 

قا م�ن ھ�ذه المعادل�ة س�نتعامل م�ع النص�وص المنھج السیاسي و اإلصالحي عنده. وانطال
  البادیسیة بجمیع محتویاتھا.

لقد أراد ابن بادیس بعد دخولھ في الحی�اة الص�حافیة و السیاس�ة أن یب�ین لخص�ومھ أن   
مشروعھ ھو مشروع المبادئ و القیم الوطنیة و الدینیة، و ترك الحكم بینھ و ب�ین ھ�ؤالء 

ن لمش��روعنا مب��ادئ ص��حیحة، و لن��ا غای��ة الخص��وم ألجی��ال المس��تقبل حی��ث یق��ول:" إ
شریفة فما علینا إال أن نسیر على تل�ك المب�ادئ إل�ى تل�ك الغای�ة بض�مائر ظ�اھرة و أق�الم 
نزیھة حتى نكون قد قمنا بواجبنا الوطني بص�دق و إخ�الص و نت�رك لم�ن بع�دنا نموذج�ا 

  ).3صالحا و تراثا طیبا و ثمرة صائغة (
طتھ في العمل و مشروعھ ال�وطني لرج�ال الحاض�ر ھكذا إذن یعلق ابن بادیس عن خ  

و المستقبل و ھو ال یبالي بخصومة مھم�ا كان�ت و جھ�تھم م�ادام مخلص�ا لوطن�ھ وألبن�اء 
وطنھ كما یقول، و مخلصا لفرنسا أیضا و في الوقت نفس�ھ یقب�ل معارض�ة اآلخ�رین. إذا 

ن منطل��ق كان��ت منطلق��ة م��ن فك��رة منص��فة و آراء موض��وعیة، أم��ا ال��ذین یعارض��ونھ م��
العدواة و الرفض، فإنھ یترك أمرھم لحكم األجیال القادمة " و م�ن س�لك معن�ا س�بیال م�ن 
تل��ك الس��بل الثالث��ة أعرض��نا عن��ھ و تركن��ا للعق��الء الحك��م علی��ھ، و فوض��نا للجی��ل المقب��ل 
النظر في صنیعنا وصنیعھ، و التمییز بین ما أھدیناه لھ و م�ا أھ�داه ل�ھ أخص�امنا، فلنثب�ت 

، ولیثب�ت األخص�ام عل�ى س�یرھم إن ش�اؤوا و لیعم�ل ك�ل عل�ى ش�اكلتھ، فك��ل عل�ى س�یرنا
  ).4میسر لما خلق لھ" (

لقد كان ابن بادیس یوضح خطتھ ومبادءه، و أھدافھ السیاس�ة واإلص�الحیة عن�د بدای�ة   
ك��ل س��نة ص��حافیة، أو عن��د انقض��اء س��نة و مجی��ئ أخ��رى، فف��ي ك��ل مناس��بة م��ن ھ��اتین 

، و في التربیة و التھذیب (التعلیم)، و ف�ي النق�د و التعلی�ق و المناسبتین یكتب في السیاسة
غی��ر ذل��ك م��ن الموض��وعات، فھ��و یری��د ف��ي ك��ل رأس س��نة م��ن س��نواتھ الص��حافیة أن 
یستجلي  العبر و یستخلص النتائج بالتروي و إمعان النظر ف�ي مح�یط الجزائ�ر السیاس�ي 

لع��ام الص��حافي كت��ب م م��ن ا1962و الثق��افي ال��ذي یتح��رك فی��ھ، فف��ي ش��ھر ج��وان س��نة 
حص��یلة س��نة كامل��ة ق��ال فیھ��ا بخص��وص السیاس��ة: " ق��د تأسس��ت ھ��ذه الص��حیفة عل��ى أن 
تخدم األمة الجزائریة بمساعدة فرنسا الدیمقراطیة فكانت في جمیع مواقفھا ترمي بنفس�ھا 
ف��ي س��بیل األم��ة حی��ث تس��لم و كان��ت ف��ي جمی��ع مواقفھ��ا متش��بثة بالجمھوری��ة الفرنس��ویة 

و إنسانیتھا مستعینة بھا على كل من یخرج عن مب�دأ الحری�ة واألخ�وة مستصرخة عدلھا 



  عبد الكریم بوصفصاف

  122

) فھو حتى اآلن یعلق آمالھ عل�ى دیمقراطی�ة فرنس�ا و ع�دلھا و مس�اواتھا 5والمساواة " (
  إلخراج الجزائریین من الوضعیة األھلیة.

 إن مقاومة ابن بادیس السیاسیة تتجلى في مواقف مختلفة، فقد كان ینتقد و یعل�ق عل�ى  
معظ�م الخط�ب السیاس�یة الت�ي تص�در ع��ن الحك�ام الع�امین أو ع�ن رؤس�اء الحكوم��ات أو 
رؤساء الجمھوریة أو الن�واب، و ی�رد علیھ�ا س�لبا أو إیجابی�ا، و ذل�ك ابت�داء ب "م�وریس 

م و ال�ذي ألق�ى خطاب�ا موجھ�ا 1926فیولیت" الح�اكم الع�ام عل�ى الجزائ�ر ف�ي ربی�ع س�نة 
ف عناص��رھم و دیان��اتھم و جنس��یاتھم، ظھ��ر فیھ��ا لس��كان القط��ر الجزائ��ري عل��ى اخ��تال

بمظھر المدافع ع�ن الع�دل و المس�اواة و اإلخ�اء ب�ین جمی�ع األجن�اس فك�ان علی�ھ أن ی�رد 
علیھ بع�د ترجم�ة الخط�اب، مؤك�دا عل�ى أن ال�روح الدیمقراطی�ة و المف�اھیم واإلش�تراكیة 

عماریة المس��تولیة الت��ي ك��ان یتح��دث بھم��ا فیولی��ت "ف��ي خطاب��ھ" ال تتحملھ��ا ال��روح اإلس��ت
عل��ى أكثری��ة الفرنس��ویین ب��الجزائر". و أن��ھ إذا ك��ان ال یش��ك ف��ي م��دى تمس��ك "فیولی��ت" 
بمبادئ الدیمقراطیة و االشتراكیة، فإنھ یشك في قدرت�ھ عل�ى زعزع�ة المس�توطینین ع�ن 

  ).6مبادئھم اإلستعماریة (
الحك�م ف�ي فرنس�ا و و ھذا ما أثبتتھ األحداث فعال، فعندما  جاءت الجبھة الشعبیة إل�ى   

ھ�ي مؤلف��ة م�ن أح��زاب الیس�ار و ك��ان فیولی�ت واح��د م�ن أعض��ائھا، ل�م تس��تطع المس��اس 
بمصالح المستعمرین في الجزائر، حفاظا على س�یادة اإلمبراطوری�ة الفرنس�یة ف�ي ش�مال 
إفریقیا. و نالحظ من خالل النص السابق أن ابن ب�ادیس، یری�د أن یظھ�ر بمظھ�ر معت�دل 

الجزائریة و ماتقتضیھ الحضارة الفرنس�یة الجدی�دة م�ن تغی�رات، فھ�و  بین مقومات األمة
یحاول أن یعطي صورة مقبولة عن السیاسة الفرنسیة ف�ي الجزائ�ر ل�دى مواطنی�ة، و ف�ي 
الوقت نفسھ یحاول طمأنة فرنسا بأن الش�عب الجزائ�ري، الیمكن�ھ أن یبق�ى عل�ى الع�ادات  

فیقول: "إننا ال نعتقد أنھ من سیاسة فرنس�ا  و التقالید التي ال تتماشى مع تطورات العصر
و تص���بح فرنس���یة  -عام���ة  -أن تخل���ع األم���ة الجزائری���ة جمی���ع تقالی���دھا  -فیم���ا نعل���م  -

محضة... و لیس من سیاس�تھا ك�ذلك أن تبق�ى األم�ة الجزائری�ة متمس�كة بجمی�ع عوائ�دھا 
أخری�ات األم�م،  حتىالضارة منھا الناشئة عن جھل بدینھا، تلك التي تبقى بھ�ا منحط�ة ف�ي

ھ��ي ترقی��ة األم��ة الجزائری��ة محافظ��ة عل��ى مقوماتھ��ا  -فیم��ا نحس��ب  -ب��ل سیاس��ة فرنس��ا 
إن   ).7القومیة و تقالیدھا النافعة المالئمة مخلصة لفرنسا عاملة معھا كعضو منھا" (

ابن بادیس بناءا على ھذا النص یرید أن یبقي األم�ة الجزائری�ة عل�ى جزائریتھ�ا و بكاف�ة 
، و لكنھ یطلب من فرنسا أن تنھض بھا من تخلفھا و أن تمدھا بش�يء م�ن ثم�ار مقوماتھا

حض��ارتھا، الت��ي ال تتع��ارض م��ع أحوالھ��ا الشخص��یة و القومی��ة، و ینص��ح فرنس��ا بع��دم 
االعتماد على الفئة التي انسلخت ذاتیتھا واندمجت نھائیا ف�ي المجتم�ع الفرنس�ي، ألنھ�ا ال 

باألم��ة الجزائری��ة، ألن األم��ة الجزائری��ة نفس��ھا تس��تطیع أن تس��اعد فرنس��ا ف��ي النھ��وض 
ترفض اإلنصیاع لتوجیھات ھذه الفئة، فھو إذن یعارض تم�ام المعارض�ة برن�امج النخب�ة 
المفرنسة، و الذي یتضمن تط�ویر المجتم�ع الجزائ�ري ع�ن طری�ق النخب�ة ال ع�ن طری�ق 

  ).8فرنسا (
لجمی�ع تقالی�د األم�ة الجزائری�ة ال "فالفئة القلیلة التي لم تبق لھ�ا محافظ�ة و ال إعتب�ارا   

یمكن أن تساعد فرنسا على تنفیذ سیاستھا التي ذكرناھا في األم�ة الجزائری�ة، و ال یمك�ن 
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لألم��ة ب��الطبع أن تتخ��ذھا ق��دوة أو تنص��اع إلرش��اداتھا و الس��واد األعظ��م م��ن األم��ة ھ��و 
، الص��حیح و الفری��ق ال��ذي ال ی��زال ش��دید التمس��ك بجمی��ع تقالی��ده الض��ارة و النافع��ة منھ��ا

الفاسد منھ�ا. و م�ن ج�راء الجھ�ل المتفش�ي فیھ�ا و الزعام�ة الروحی�ة المتس�لطة علیھ�ا، و 
  ).9على فرنسا تحمل بقائھا على حالتھا ھاتھ مسؤولیة كبرى" (

إن اب���ن ب���ادیس ی���رى أن الفئ���ة المؤھل���ة لمس���اعدة فرنس���ا عل���ى النھ���وض بالش���عب   
مع بین م�اھو ص�حیح، و ن�افع، و معق�ول الجزائري و تطویره ھي الفئة المعتدلة التي تج

للمجتم���ع الجزائ���ري ویتلق���ى الحض���ارة الفرنس���یة ب���القبول، یق���ول المص���لح الجزائ���ري: 
على ما ھو صحیح ون�افع ومعق�ول،  -عن تقالید الشعب  -"والفریق المعتدل الذي یحافظ 

ث��ق ب��ھ ویتلق��ى المدنی��ة العص��ریة والثقاف��ة الفرنس��ویة ب��القبول ھ��و ال��ذي یمك��ن حقیق��ة أن ت
األم��ة الجزائری��ة ونعت��د ب��ھ وف��ي مقدرت��ھ أن یس��اعد فرنس��ا عل��ى إنھ��اض الش��عب حس��ب 
سیاستھا التي ذكرناھا فھو الج�دیر بتأیی�د األم�ة ل�ھ واإلع�راض ع�ن ك�ل عث�رة یلقیھ�ا ف�ي 

) ویعني ھنا بفری�ق الطف�رة وفری�ق الجم�ود، 10سبیلھ فریق الطفرة أو فریق الجمود..."(
اة اإلندماج. وجماعة الط�رقیین المح�افظین ال�ذین كان�ت تعتم�د جماعة النخبة والنواب دع

علیھم اإلدارة في تھدئة المجتم�ع الجزائ�ري. وھ�ذا الموق�ف یوض�ح اخ�تالف سیاس�ة اب�ن 
ب�ادیس ع�ن سیاس�ة الجم�اعتین الم�ذكورتین. فبالنس�بة للنخب�ة الت�ي وص�فھا باألقلی�ة كان��ت 

شعب الجزائري وعاداتھ وتقالی�ده، ف�ي تسعى إلى الحداثة والتمدن، دون أي اعتبار لقیم ال
  حین كان الطرقیون محافظین تقلیدیین رافضین للتقدم والترقي.

أما سیاسة اب�ن ب�ادیس، فق�د كان�ت سیاس�ة توفیقی�ة تجم�ع ب�ین اإلس�تفادة م�ن الحض�ارة   
 -الغربیة وبین الحفاظ عل�ى حض�ارة األم�ة ومقوماتھ�ا الشخص�یة. ولك�ن فرح�ات عب�اس 

ك�ان عل�ى خ�الف النخب�ة األخ�رى، فھ�و  -لنخبة الجزائریة الب�ارزة وھو وجھ من وجوه ا
یرید أن یسلك الطریق ذاتھ الذي س�لكھ ب�ین التمس�ك ب�التراث ال�وطني واألخ�ذ بالحض�ارة 
الغربیة، ولكنھ ال یقدم أي تحف�ظ ف�ي األخ�ذ بعناص�ر الثقاف�ة الغربی�ة، وھ�و نفس�ھ ل�م یك�ن 

اللغ�ة العربی�ة إال الدارج�ة المحلی�ة، ب�ل ف�إن یجید إال اللغة الفرنسیة وال یعرف ش�یئا ع�ن 
). مث�ل 11إضطالعھ عن الحضارة العربیة اإلسالمیة كان عن طری�ق مؤلف�ات الغ�رب (

). وإذا Gustave LEBON, Phelix GAUTIERكت��ب (غوس��تاف لوب��ون، فیل��یكس ق��وتي) (
ان كان عباس فرحات یعتمد في سیاستھ عل�ى مب�ادئ الث�ورة الفرنس�یة ف�إن اب�ن ب�ادیس ك�

ھ���و اآلخ���ر یس���لك الطری���ق نفس���ھ الس���ترجاع الحری���ة السیاس���یة، الدینی���ة، اإلقتص���ادیة 
واالجتماعیة للشعب الجزائري وكان یترق�ب بش�وق ملتھ�ب حل�ول عی�د الحری�ة الفرنس�یة 

" وانھی�ار ع�رش La Bastilleیولیو من ك�ل ع�ام وھ�ي ذك�رى س�قوط "الباس�تیل" " 14في 
م لی���ذكر 1789). س���نة 12ھ���ا اإلقط���اعیین (" وحلفائBOURBONعائل���ة " البورب���ون" "

الحكومة الفرنس�یة بأن�ھ إذا كان�ت ثورتھ�ا ق�د ج�اءت بمب�ادئ الحری�ة واإلخ�اء والمس�اواة، 
فإن الشعب الجزائري ھو أولى من غیره باإلستفادة من ھذه المب�ادئ م�ا دام یع�یش تح�ت 

مناس�بة ف�ذة  م بالنس�بة الب�ن ب�ادیس1926العلم الفرنسي الملون، حیث كان�ت ذك�رى ع�ام 
  لیعرض فیھا برنامجھ السیاسي على الحكومة الفرنسیة والذي یتضمن المطالب اآلتیة:

  أوال: دمج برنامجي التعلیم الفرنسي والجزائري وإلغاء البرنامج الخاص باألھالي.
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ثانی���ا: حری���ة العم���ل السیاس���ي وض���مان المس���اواة ف���ي التمثی���ل النی���ابي ب���ین المعم���رین 
  والجزائریین.

المس��اواة ب��ین األھ��الي والمس��توطنین ف��ي الق��روض الفالحی��ة والوظ��ائف اإلداری��ة،  ثالث��ا:
  ودعم مصادرة أراضي الجزائریین.

رابع��ا: إع��ادة المؤسس��ات اإلس��المیة إل��ى أص��حابھا، وإع��ادة المح��اكم الش��رعیة، ووض��ع 
  مجلة األحكام الشرعیة.

  ).13خامسا: ضمان حریة التعبیر والفكر والنشر (
دیس ھن�ا أن یض�رب " عص�فورین بحج�ر واح�د"، كم�ا یق�ال، فھ�و م�ن یحاول اب�ن ب�ا  

ناحی���ة یطال���ب فرنس���ا بتحقی���ق مطال���ب ك���ان ی���رى حتمیتھ���ا للجزائ���ریین...، ویح���ذر 
المستوطنین من مغبة عرقلة ھذه اإلصالحات من ناحیة أخرى، فھ�و ف�ي ك�ل ش�ئ یف�رق 

ن المح��ررین ف��ي ب��ین اإلدارة اإلس��تعماریة  ف��ي الجزائ��ر وب��ین رج��ال فرنس��ا اإلنس��انیی
ب��اریس، كم��ا یس��تعمل ف��ي نف��س الوق��ت أس��لوبین: أس��لوبا نق��دیا جارح��ا، واس��لوبا ناعم��ا 

  ).14مبصرا لرجال فرنسا بحقوق الجزائریین (
وق��د كت��ب فرح��ات عب��اس خ��الل العش��رینات والثالثین��ات ح��ول األھ��داف الت��ي تری��د   

ھ��ا سیاس��یة تس��عى إل��ى النخب��ة تحقیقھ��ا ف��ي المجتم��ع الجزائ��ري، أفك��ارا یمكنن��ا أن نعتبر
الحداث�ة ال إل�ى اإلن�دماج و یمكنھ�ا أن تلتق��ي ف�ي ھ�ذه المرحل�ة م��ع أفك�ار اب�ن ب�ادیس ف��ي 

  مجالي التمدن و الترقي و ھي: 
  إحترام اإلسالم واللغة العربیة و المدنیة اإلسالمیة. - 1
  ).15تحلي الفرنسیین عن خرافة التفوق الجنسي ( - 2
  اة في الحقوق بین الجزائریین والمعمرین.العمل على تحقیق المساو - 3
إن جماع���ة النخب���ة تعل���ق آمالھ���ا عل���ى الش���باب ف���ي النھ���وض ب���المجتمع االس���المي  - 4

  الجزائري، وجعلھ مجتمعا عصریا مسلما تقنیا حتى یستطیع منافسة المجتمع األوروبي.
فق�د حض�ارتھا ترید ھذه الفئة (أي النخبة) أن تستفید من الحضارة األروبیة دون أن ت - 5

  ).16الخاصة (
تج���اه الوطنی���ة  1936إن فرح���ات عب���اس ب���الرغم م���ن الموق���ف ال���ذي أعلن���ھ س���نة   

الجزائریة فقد كان أكثر أعضاء النخب�ة رادیكالی�ة و أكث�ر قرب�ا م�ن العلم�اء و م�ن ح�زب 
الشعب الجزائري، و لكنھ  كان یتبع سیاسة غامض�ة تج�اه مس�ألة التح�رر ال�وطني خ�الل 

لثالثینات، و مع ذلك یمكننا أن ندعي أنھ كان أقرب السیاس�یین م�ن رئ�یس العشرینات و ا
جمعیة العلماء، السیما إذ أخدنا ف�ي اإلعتب�ار م�ا كتب�ھ ال�زعیم المغرب�ي " ع�الل الفاس�ي" 

). ح�ین ق�ال: "فھم�ت م�ن ح�دیث عب�اس فرح�ات خ�الل لق�ائي مع�ھ ف�ي ب�اریس س�نة 17(
الفرنس���یة لیس���ت إال مرحل���ة یج���ب أن م بع���د ح���وار بینن���ا إن المطالب���ة ب���الحقوق 1933

تجتازھا الجزائـر، و إن استق�ـالل األم�ة الجزائری�ة یج�ب أن یك�ون الغای�ـة البعی�ـدة الت�ـي 
  ).18نعمل لھا" (

و ھكذا یمكننا أن نؤكد أن ابن بادیس و عباس فرحات كانا یسیران على خط سیاس�ي   
عب�اس فرح�ات واس�عة ج�دا ف�ي  واحد و یختلفان ثقافیا و ایدیولوجیا. و إذا كانت مع�ارف
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مجال السیاسة فإن معارف ابن بادیس كانت في العل�وم الدینی�ة و األدبی�ة أوس�ع منھ�ا م�ن 
المیدان  السیاسي. ألن�ھ ك�ان یج�د ف�ي األول حری�ة أكث�ر أم�ا ف�ي الثانی�ة فل�م یك�ن المج�ال 

م��ا واس�عا ألن س��یف الرقاب��ة االس��تعماریة ك��ان مس��لطا عل��ى رق��اب ال��وطنیین دون م��ثال ل
استطاع أن یواصل مسیرتھ النضالیة بیسر وسھولة كم�ا ھ�و ف�ي سیاس�تھ المعروف�ة. ھ�ذا 

م یحتج على الحكومة الفرنسیة بس�بب إجراءاتھ�ا 1925ظل ابن بادیس منذ منتصف سنة 
التعس��فیة إزاء ص��حفھ و رج��ال الحرك��ة الوطنی��ة عموم��ا، و ف��ي الوق��ت نفس��ھ یطالبھ��ا 

لجزائ��ریین و الفرنس��یین ف�ي المس��تعمرة، ویحثھ��ا عل��ى بتطبی�ق  العدال��ة و المس��اواة ب�ین ا
االعت��راف بحق��وق الجزائ��ریین السیاس��یة مقاب��ل مایؤدون��ھ م��ن خ��دمات إل��ى فرنس��ا، فف��ي 

م كت�ب مق��اال آخ�ر ح�ول وق�ف الص�حافة العربی�ة ف��ي 1926ش�ھر (أیل�ول)  س�بتمبر س�نة 
ق�ول: "ف�نحن ی�ا الجزائر، یبرز فیھ ازدواجیة الخطاب بوضوح تجاه الحكومة الفرنسیة فی

فخامة الوزیر، بكل احترام للحكومة و القانون نرفع لكم احتجاجنا على ھ�ذا التوقی�ف م�ع 
ع��دم س��ؤالنا، و ال س��ماع حجتن��ا و اعت��ذارنا و ال تعریفی��ا عل��ى األق��ل بس��بب التوقی��ف، 
لنكون منھ و من مثلھ على حذر و بصیرة. وإننا بھذه المناسبة نق�دم لحض�رتكم بیان�ا تام�ا 

  ).19ا و مقاصدنا لیكون لنا كوثیقة رسمیة في وزارتكم الجلیلة" (لخطتن
وبع�د أن اح�تج اب�ن ب��ادیس عل�ى وق�ف الص�حف العربی��ة الت�ي حمل�ت ل�واء اإلص��الح   

والوطنی��ة ف��ي الجزائ��ر، یش��رح للحكوم��ة الفرنس��یة مبادئ��ھ و أھداف��ھ و مقاص��ده م��ن ھ��ذه 
  أن مشروعة یقوم:الصحافة التي یصدرھا ھو أو بعض زمالئھ اآلخرین فیبین 

  على مبادئ فرنسا الدیمقراطیة. أوال:
  ضرورة إعطاء الحقوق التي یتمتع بھا جمیع الفرنسیین للجزائرین. ثانیا:
یعتبر اب�ن ب�ادیس نفس�ھ م�دافعا ع�ن حق�وق الجزائ�ریین م�ن جھ�ة، و عل�ى مص�الح  ثالثا:

  فرنسا من سلوك المستوطنین من جھة أخرى.
  ).20الفرنسیة، و اإلدارة االستعماریة في الجزائر (یرفض وصایة األحزاب  رابعا:

ویبقى المص�لح الجزائ�ري م�دافعا ع�ن ال�وطن الجزائ�ري بجمی�ع أوجھ�ھ، فت�راه ینق�ل   
خطاب���ھ م���ن ال���دفاع ع���ن المؤسس���ات اإلس���المیة و الص���حافة العربی���ة و نق���د النظ���ام 

ب���ة و االس��تعماري بص���فة خاص���ة إل���ى اإلنس���ان الجزائ��ري، و ھن���ا یلتق���ي بجماع���ة النخ
مطالبھم بالمساواة ب�ین الجزائ�ریین و الفرنس�یین م�ع ف�ارق واض�ح ف�ي الم�نھج و الرؤی�ة 
المتعلقین بقیم الشعب الجزائري و شخص�یتھ الوطنی�ة، كم�ا أن لھجت�ھ كان�ت أش�د و أكث�ر 
صرامة في نقد النظام االستعماري، في حین أن لھجة جماع�ة النخب�ة و الن�واب كان�ت ال 

  مة تجاه الحكومة الفرنسیة.تخرج عن النغمة الناع
و بما أن الشعب الجزائري كان محل بحوث و دراسات تاریخیة و اجتماعیة و دینی�ة   

و نفس��یة م��ن قب��ل الب��احثین الم��دنیین و العس��كریین الفرنس��یین، لمعرف��ة قدرات��ھ و م��دى 
قابلیتھ أو رفضھ لالستعمار وأس�الیبھ ف�ي المقاوم�ة و أنم�اط حیات�ھ و طبیعی�ة س�لوكھ ف�ي 

القات��ھ األس��ریة و االجتماعی��ة  ف��إن اب��ن ب��ادیس بع��د أن اطل��ع ودرس ھ��ذه األبح��اث، و ع
وقف على أغراضھا و أھدافھا، و خاص�ة م�ا یتعل�ق منھ�ا بإخض�اع الش�عب و إذابت�ھ ف�ي 
المجتمع الفرنسي، عمل على تأس�یس فلس�فتھ الخاص�ة للنھ�وض باآلم�ة و توعی�ة الش�عب 
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را  للجزائریین قائال: إنك أیھا الرجل المس�لم بمقومات شخصیتھ، حیث یوجھ خطابا مباش
  ).21الجزائري یجب أن تحافظ على رجولتك وإسالمك وجزائریتك" (

ث��م یھی��ب الش��یخ المص��لح ب��الجزائري، أن یك��ون ص��احب س��یادة،  وص��احب ص��ناعة   
). ولكن بأسلوب غیر مباش�ر، لك�ي ال یھ�تم 22وتجارة وأن یعمر األرض بالكد والعمل (

العصیان والثورة ضد فرنسا، فخاطبھ باآلیات القرآنی�ة الت�ي تح�ث عل�ى  بالتحریض على
السعادة والسیادة في الدنیا، فدعا إلى العلم بمثل قول�ھ تع�الى: (... وق�ل رب زدن�ي علم�ا) 

) 24). وللفالحة بمثل قولھ تعالى: (ھ�و أنش�أكم م�ن األرض واس�تعمركم فیھ�ا...)، (23(
) 25تعالى: (أن إعمل س�ابغات وق�در ف�ي الس�رد...)، (وإلى الصناعة وإتقانھا بمثل قولھ 

وإلى التجارة بمثل قولھ تعالى: (...فإذا قضیت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا م�ن 
) وإل�ى الترق�ي ب�العلم: (... ق�ل ھ�ل یس�توي ال�ذین 26فضل هللا واذك�روا هللا كثی�را...)، (

الع�دل، والس�عادة باإلحس�ان: (...إن ) وإل�ى الس�یادة و27یعلمون والذین ال یعلم�ون...)، (
)، ث��م ینب���ھ اب���ن ب��ادیس الجزائ���ري إل���ى أن ش���رفھ 28هللا ی��أمر بالع���دل واإلحس���ان...) (

  ).29وسمعتھ ال یكونان إال بشرف وسمعة قومھ ووطنھ (
و الحق أن ابن بادیس ك�ان واقعی�ا ف�ي التعری�ف ب�الجزائر، فھ�و ال یری�د أن یحل�ق ب�ھ   

ول أن یض��عھ ف��ي إط��اره الت��اریخي و الق��ومي و الجغراف��ي، ف��ي ع��الم المث��ل و لكن��ھ ح��ا
محیطا بعناص�ر شخص�یتھ المتمی�زة " إنم�ا ینس�ب لل�وطن أف�راده ال�ذین ربط�تھم ذكری�ات 
الماضي و مصالح الحاضر و آمال المستقبل، فالذین یعمرون ھذا القط�ر و ت�ربطھم ھ�ذه 

و القی��ام بواجبات��ھ م��ن  ال��روابط ھ��م الجزائری��ون، و النس��بة لل��وطن توج��ب العل��م بتاریخ��ھ
نھض��ة علمی��ة واقتص��ادیة و عمرانی��ة و المحافظ��ة عل��ى ش��رف اس��مھ وس��معة بنی��ھ، ف��ال 

  ).30شرف لمن ال یحافظ على شرف وطنھ و ال سمعة لمن ال سمعة لقومھ" (
ثم  یدعو ابن بادیس الجزائریین إلى الجھاد بصورة صریحة، و ی�دلل عل�ى رفع�ة منزل�ة 

  ).  31ة: (...وفضل هللا المجاھدین على القاعدین أجرا عظیما) (المجاھد باآلیة القرآنی
وكم��ا ی��دعو المفك��ر الجزائ��ري إل��ى الجھ��اد ف��ي الجزائ��ر ض��د االح��تالل الفرنس��ي، یھی��ب 
بالفلسطینیین والعرب جمیعا على الجھاد في فلسطین ضد اإلنجلیز والصھیونیة العالمی�ة. 

یھ��اجم االس��تعمار بك��ل أش��كالھ ویعتب��ر ومن��ذ أن ب��دأ یكت��ب ع��ن القض��یة الفلس��طینیة وھ��و 
الجھاد في فلسطین واجب�ا عل�ى الفلس�طینیین و عل�ى ك�ل الع�رب و المس�لمین، كم�ا یعتب�ر 
الجھاد دون شھداء "جھادا عقیم�ا" عن�دما حكم�ت الس�لطات البریطانی�ة عل�ى ثالث�ة ش�بان 

م��ا قال��ھ  م ق��ال اب��ن ب��ادیس بع��د أن انتق��د اإلنجلی��ز وأورد1930فلس��طینیین باإلع��دام س��نة 
الشباب الثالثة قبل إعدامھم(*): " لم تدفن في تل�ك القب�ور الثالث�ة جث�ث األبط�ال الش�ھداء 
الخالدین كال لقد دفن أولئ�ك ف�ي القل�وب العربی�ة الدامی�ة، إنم�ا ال�ذي دف�ن ف�ي تل�ك القب�ور 
أبدیا ھو سیاسة التكف�ف واالس�تخذاء و االبت�ذال، فل�ن یك�ون بینھم�ا ف�ي مس�تقبل األی�ام إال 

) .(وال تحس�بن ال�ذین قتل�وا ف�ي س�بیل هللا أموات�ا ب�ل أحی�اء عن�د ربھ�م 32الموت الزؤام (
  ).33یرزقون) (

وھكذا ینتقد ابن بادیس فرنسا بصفة خاصة والدول األوروبیة األخرى بصورة عام�ة   
في كل ما یتعلق بالسیادة والحریة والدیمقراطی�ة للش�عوب األخ�رى، الت�ي یح�اول الغ�رب 
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ھ��ا ف��ي المش��رق والمغ��رب، فموافق��ة السیاس��ة ل��م تك��ن دفاع��ا ع��ن الجزائ��ریین الھیمن��ة علی
فحس��ب ب��ل دفاع��ا ع��ن ك��ل الش��عوب الت��ي وقع��ت ف��ي قبض��ة االس��تعمار كم��ا س��نرى ف��ي 

  المراحل اآلتیة.
نس��تخلص م��ن ك��ل م��ا س��بق أن مقاوم��ة اب��ن ب��ادیس لالس��تعمار الفرنس��ي كان��ت ع��ن   

امرات الفرنس���یین خصوص���ا و طری���ق نق���د و كش���ف المخطط���ات االس���تعماریة، و م���ؤ
االستعماریین اآلخرین بصفة عامة تجاه الشعوب العربیة و اإلسالمیة ف�ي المغ�رب وف�ي 
المشرق، و مساندة و تأیید كل ثورة أو حرك�ة سیاس�یة تل�وح ف�ي أف�ق البل�دان المس�تعمرة 

رك�ة ضد االحتالل، وقد رأینا كیف أن ابن بادیس قد بدأ بنقد اإلنجلیز في الحجاز م�ع الح
الوھابی��ة، ث��م كی��ف داف��ع ع��ن أمی��ر ح��رب الری��ف " عب��د الك��ریم الخط��ابي" ف��ي مقاومت��ھ 
العسكریة قبل أن ینتقل إلى مقاومة ھ�ذا االس�تعمار نفس�ھ ف�ي الجزائ�ر، و كان�ت مقاومت�ھ 
تتجل����ى ف����ي المق����االت السیاس����یة االس����تعماریة ف����ي الجزائ����ر، عل����ى ك����ل المس����تویات 

الجزائ��ریین كعبی��د أو كآل��ة إنتاجی��ة ت��ذر الخی��رات  والمس��ؤولیات والت��ي تعام��ل المس��لمین
  على الفرنسیین وحدھم.

وقد كتب عن كل الزعم�اء الع�رب ال�ذین ك�انوا یق�اومون االح�تالل األجنب�ي ل�بالدھم،   
سواء كانت مقاوم�ة عس�كریة أو مقاوم�ة سیاس�یة، مب�رزا نض�الھم وبط�والتھم ف�ي جمی�ع 

مثل�ة ونم�اذج ج�دیرة باإلقت�داء، فق�د كت�ب مجاالت المقاومة لكي یق�دم للش�عب الجزائ�ري أ
ع��ن الش��یخ " عب��د العزی��ز ج��اویش" أح��د ال��وطنیین المص��ریین م��ن أعض��اء ح��زب الوف��د 

م رك�ز فی�ھ عل�ى مواق�ف الرج�ل 1929المصري بعد وفاتھ في شھر آذار (م�ارس) س�نة 
ھ الوطنیة والدینیة والسیاسیة، ومما قالھ عنھ: " كان الشیخ شدید الحب لوطنھ مصر وملت�

اإلسالم شدید الغیرة علیھما وقضى حیاتھ كلھا في خ�دمتھما وكان�ت جمی�ع أط�وار حیات�ھ 
  ).34معلقة بھذا الحب لھما وھذه الغیرة علیھا" (

م كتب ابن ب�ادیس مق�اال ح�ول مقاوم�ة 1931و في شھر تشرین األول (أكتوبر) سنة   
یطالی�ة بأنھ�ا أكب�ر ال�دول "عمر المختار" و االستعمار اإلیطالي بالقطر اللیبي، نعت فیھ إ

االس��تعماریة اض��طھادا و غطرس��ة لش��عوب المس��تعمرات، و وص��ف " عم��ر المخت��ار" 
عقب استشھاده بالوطني المجاھد الغیور على قوم�ھ ووطن�ھ " ال�ذي جاھ�د عش�رین عام�ا 

). و كی��ف أن 35دفاع��ا ع��ن بیض��ة اإلس��الم و كرام��ة ال��وطن ض��د الطغ��اة المس��تعبدین (
ن ح��اربوه بك��ل الوس��ائل م��ن دباب��ات و ط��ائرات و أس��الك ش��ائكة و االس��تعماریین الطلی��ا

أسلحة فتاكة، حاصروا بھا أتباعھ و غلقوا أبواب زوایاه كلھا في  ال�بالد وعم�ره ثم�انون 
  عاما. ومع ذلك فقد  انتصر علیھم في عدة معارك.

و نحن ال نستطیع أن ندرس كل الشخصیات الوطنیة التي كتب عنھ�ا اب�ن ب�ادیس ف�ي   
ا الس��یاق ومواقفھ��ا السیاس��یة و العس��كریة و الفكری��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي مش��رقھ و ھ��ذ

مغربھ. و لكن یمكننا أن نذكر فقط أھم ھذه الشخصیات أمثال: " عبد العزیز الثع�البي" و 
الش��یخ" الط��اھر الجزائ��ري" و الش��یخ" رش��ید رض��ا" و "كم��ال أت��اتورك" و الش��اعران 

ش���وقي" و الش���یخ " محم���د الخض���ر حس���ین" و "  العربی���ان" ح���افظ إب���راھیم" و " أحم���د
س����لیمان باش����ا الب����اروني" ، و "إب����راھیم طف����یش" و غی����رھم م����ن الزعم����اء و األدب����اء 

  المصلحین.
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إن المیزة المالحظة بكثافة في مقاالت اب�ن ب�ادیس ھ�ي الوطنی�ة و القومی�ة و اإلس�الم   
وأب�رز فیھ�ا ھ�ذه فما إن كتب عن أي شخصیة م�ن الشخص�یات العربی�ة أو اإلس�المیة إال 

  الخصائص الثالث.
وق��د كان��ت انتقادات��ھ أكث��ر ج��رأة وإحراج��ا للمس��ؤولین الفرنس��یین ف��ي الجزائ��ر وف��ي   

باریس نفس�ھا، و ل�م یض�اھیھ ف�ي ذل�ك إال ق�ادة " ال�نجم" و " ح�زب الش�عب الجزائ�ري". 
ع�ا، فھو بالرغم من أنـھ قد انتھج في مقاومتھ خطابا مزدوجا إال أن كلمات�ھ كان�ت أش�د وق

و أبل��غ أث��را ف��ي نف��وس الحك��ام الفرنس��یین، و ھ��و إن ك��ان ل��م یطال��ب باس��تقالل الجزائ��ر 
صراحة في أول األمر على األقل فإنھ كان یعمل من أجل ھذا االستقالل بص�ورة عمیق�ة 

العرب��ي المس��لم تكوین��ا یجعل��ھ ی��رفض  -الجزائ��ري  -الج��ذور، و ق��د ب��دأ بتك��وین اإلنس��ان 
  تعمار بجمیع أشكالھ المادیة و المعنویة.الظلم واالستعباد و االس

ویظھر من النصوص أن المصلح الجزائري قد وض�ع خط�ة إس�تراتیجیة حكیم�ة من�ذ   
أن أعلن تص�دیھ لالس�تعمار و دفاع�ھ ع�ن ال�وطن المحت�ل، و تش�كل ك�ل م�ن عب�ارات :" 

 ). و اإلسالم دیننا و الجزائ�ر و طنن�ا و36الحق  فوق كل أحد و الوطن قبل كل شيء" (
  م.1940العربیة لغتنا"، برنامجا عملیا طبقھ حرفیا حتى وفاتھ سنة 

و ق��د ظل��ت ثوریت��ھ تت��درج م��ع ھ��ذا البرن��امج  یوم��ا بع��د ی��وم، ومواقف��ھ ت��زداد ح��دة و   
ص��البة  و كش��فھ لم��ؤامرات االس��تعمار و خطط��ھ، ی��زداد م��ع ازدی��اد قاعدت��ھ الش��عبیة و 

  ة.كتائبھ الطالبیة حتى وافتھ المنیة في ظروف غامض
) م�دى 1939 - 1935، 1935 - 1931وسیتضح من خالل المرحلتین اآلتیتین (    

نجاح الرجل في تنفیذ برنامجھ على ارض الواقع، مما جعل السلطة االستعماریة تحس�ب 
  لھ ألف حساب وتتخذ إجراءات احتیاطیة قمعیة لحركتھ.

ی��ة للب��احثین والح��ق أن الكثی��ر م��ن آراء ومواق��ف المفك��ر الجزائ��ري كان��ت تب��دو عاد  
والكت��اب، إذا م��ا نظ��ر إلیھ��ا بمع��زل ع��ن ظ��روف ال��وطن الجزائ��ري، ال��ذي ع��اش تح��ت 

  القبضة الحدیدیة لالحتالل الفرنسي زھاء قرن وثلث قرن.
والواقع أن التعلیم الذي كان یقوم بھ ابن بادیس في الجزائر یشكل ثورة في ح�د ذات�ھ،   

بي في عصره على سبیل المث�ال، ذل�ك إذا ما قورن بالمجتمع المصري والتونسي والمغر
أن المجتم��ع الجزائ��ري ق��د فق��د ك��ل مقومات��ھ الشخص��یة، وف��ي مق��دمتھا مؤسس��ات الدول��ة 
واللغة وإطارات الثقافة العربیة، في حین أن المجتمع�ات المص�ریة والتونس�یة والمغربی�ة 

ھ�ا أعم�ال ظلت متمتعة بثقافتھا وحكوماتھا الوطنیة، ومن ھن�ا ف�إن المع�اییر الت�ي تق�اس ب
الرج��ال ف��ي المقاوم��ة تك��ون مختلف��ة ب��اختالف الظ��روف المكانی��ة و الزمانی��ة ف��ي ذل��ك 
الوقت، بل ربما كان�ت حی�اة ھ�ذا الرج�ل الفكری�ة برمتھ�ا غی�ر ذات أھمی�ة كب�رى، إذا م�ا 
أخذت بمعزل عن مواقفھ السیاسیة النض�الیة ض�د االس�تعماریین، فالرج�ل ك�ان یتخ�ذ م�ن 

الناشئة النضال والصبر على المكاره، فیفسر اآلیة (إن هللا ی�دافع  القرآن مدرسة یعلم فیھا
)، بقولھ إن "دفع هللا یك�ون بأس�باب 37عن الذین آمنوا، إن هللا ال یحب كل خوان كفور)(

وأن��واع وعل��ى وج��وه تختل��ف بس��بب الحكم��ة، وال تخل��و كلھ��ا م��ن دف��اع، ف��إن م��ا یص��یب 
یكس�بھم الق�وة والج��د ویق�وي ف�یھم الص��بر الم�ؤمنین ف�ي أف��رادھم وجماع�اتھم، ھ�و اب��تالء 

والثب�������������ات، وین�������������بھھم إل�������������ى م�������������واطن الض�������������عف ف�������������یھم وناحی�������������ة                                    
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التقصیر منھم، فیتداركون أمرھم باإلصالح و المتاب، فإذا ھم بعد ذلك االب�تالء، أص�لب 
رین م�نھم، و ق��د ع�ودا و أطھ�ر قلوب�ا و أكث�ر خب�رة و أمن�ع جانب�ا،و إن ف�ي ص�بر الص�اب

نزل بھ البالء الذي ال یقدر على دفعھ، و الظلم الذي ال یقدر على إزالت�ھ،لبعث الق�وة ف�ي 
نفس غیره ممن یأنس بھ و ضعفت في قلب ظالمھ، و في كلیھم�ا دف�ع م�ن هللا للم�ؤمنین" 

). و سنرى ف�ي المراح�ل اآلتی�ة كی�ف تص�اعد عم�ل الرج�ل بتص�اعد ق�وة القاع�دة و 38(
  ذي أسسھ و أقامھ و رعاه.التنظیم ال

و الح��ق أن الباح��ث ینبغ��ي أن یأخ��ذ بع��ین االعتب��ار مس��ألة ھام��ة تمی��ز بھ��ا عم��ل اب��ن   
ب��ادیس أال و ھ��ي ال��ربط ف��ي ك��ل م��ا ك��ان یكتب��ھ أو ینقل��ھ ع��ن غی��ره، س��واء م��ن الت��راث 
العربي أو من الت�راث الغرب�ي، ب�الظلم و االس�تبداد و العبودی�ة و االس�تعمار و الحری�ة و 

مقراطی��ة و الس��یادة و الكرام��ة و الع��زة و نح��و ذل��ك، حی��ث ك��ان یخت��ار ف��ي تفس��یره الدی
اآلی�ات القرآنی�ة الت�ي یمك�ن ربطھ�ا بواق�ع الجزائ��ر عل�ى عھ�ده، كم�ا ك�ان ینق�ل القص��ص 
الطریفة التي تص�ل بالق�ارئ ف�ي نھای�ة المط�اف إل�ى اس�تنباط می�زة م�ن المی�زات الس�الفة 

ع�ن رج��ال عرف�وا ب��التمرد و الث�ورة عل��ى الواق��ع  ال�ذكر. فھ��و م�ثال عن��دما یری�د الح��دیث
الذي كانت تعیشھ أمة من األمم، یبدأ بتعریف صفة من الصفات المحم�ودة ف�ي البش�ر، و 
نح��ن ال نس��تطیع أن ن��ورد ف��ي ھ��ذا الس��یاق ك��ل م��ا كتب��ھ أو نقل��ھ ع��ن غی��ره، إنم��ا نكتف��ي 

حس�ن و الحس�ین" ببعض النماذج فقط فعندما كتب عن " علي بن أب�ي طال�ب" وابنی�ھ " ال
م، ب��دأ حدیث��ھ ھك��ذا : أب��اة الض��یم ھ��م الممتنع��ون م��ن ال��ذل، ال��ذین 1931ف��ي م��ارس س��نة 

یختارون المنیة على الدنیا، یستطیبون الموت في العز على الحی�اة ف�ي ال�ذل، یعلم�ون أن 
الموت في العز راحة و شرف و أن الحیاة في الذل عذاب و مھانة، و قد كان ھؤالء في 

رب و اإلس��الم مثی�را ع�ددھم، مش��ھورة م�واقفھم، ب�ل ك��اد یك�ون ھ�ذا الخل��ق رج�االت الع�
  ).  39عاما في العرب و اإلسالم في تلك األیام (
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  المكان نفسھ. [17]-
عالل الفاسي: الحركات االستقاللیة في المغرب العربي، لجنة الثقافة الوطنیة  [18]-

  .20، ص 1948لحزب االستقالل، مراكش، القاھرة، سنة 
ن بادیس: " نحن صرحاء، والصریح ال یخاف، سیاستنا واحدة من یوم اب [19]-

  .1م، ص 1926سبتمبر  2ھـ/ 1345صفر  25، 52، العددالشھابالتأسیس، " 
  المكان نفسھ. [20]-
  .9ابن بادیس: " الرجل المسلم الجزائري، " ص  [21]-
  المكان نفسھ. [22]-
  .114سورة طھ، اآلیة  [23]-
  .61یة سورة ھود، اآل [24]-
  .11سورة سبأ، اآلیة  [25]-
  .10سورة الجمعة، اآلیة  [26]-
  .9سورة الزمر، اآلیة  [27]-
  .90سورة النحل، اآلیة  [28]-
  .11 -  10ابن بادیس: الرجل المسلم الجزائري، " ص ص  [29]-
  .14 - 11المصدر نفسھ، ص ص  [30]-
  .95سورة النساء، اآلیة  [31]-
  .169یة سورة آل عمران، اآل [32]-
، غزة ربیع   6، م7، جالشھاب" ابن بادیس: " شھداء فلسطین الدامیة،  -[33]

  .150م، ص1930ھـ/أوت  1349األول
  (*) فؤاد حجازي، عطاء الزیر، محمد جمجوم.

، غزة شوال 5، م2، جالشھابابن بادیس: " وفاة الشیخ عبد العزیز جاویش، "  [34]-
  .120م، ص 1929ھـ/ مارس  1347

، غزة جمادي 7، م10، جالشھابابن بادیس: " سید الشھداء ورأس األبرار، "  [35]-
  .80م، ص1931ھـ/ أكتوبر  1350الثانیة 

  .1، ص1925یولیو  2ابن بادیس: جریدة المنتقد، العدد األول، قسنطینة،  [36]-
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  .38سورة الحج، اآلیة  [37]-
ؤون المطبعیة، الرغایة، الجزائر ابن بادیس: التفسیر/ مطبعة المؤسسة الوطنیة للش [38]-

  .453، ص1993
ھـ مارس 1349، غزة ذي القعدة 7، م3، جالشھابابن بادیس: " أباة الضیم، "  [39]-

  .258 -  255م، ص ص 1931

  
    
   
  
   
  
  
  
  
  
                    
   


